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Styrelsemöte 2017-09-21 
                        

Styrelsen (13) Sup (6) Övriga 

 

Patrik Frid Oskar Larsson              Claes Thurell från §6 

Maria Hanström Kerstin Ejderby  

Jonas Ryberg Samuel Dahn 
Dana Palmér från §7 

Åsa Neumann 

Daniel Kempe 

Ragnar Sjögren 

  

             Ej närvarande Rikard Göthe Henrik Granqvist 

Marika Lund Erika Sandell 

Joakim Ahrens Ludvig Hambraeus 

Vidar Palmér  

Hanna Nielsen 

Sara Winell 

  

 

 7 av 13 styrelseledamöter och 3 suppleanter var närvarande, så styrelsen var 

beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet.  

 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Ingen post har inkommit.   

  

Kåren har 282 kkr på sina konton.  

Ekonomiskt verkar Jamboreen ha gått plus minus noll. 

Örsölägret kommer att gå några tusen back när de sista räkningarna 

är betalda. 

Distriktet har avsatt pengar för att medlemmarna ska kunna gå 

kurser. Om mågon medlem vill gå en scoutkurs så kan distriktet 

betala kostnaden.  Kurser hittar man på Scouternas Folkhögskolas 

hemsida www.scouternasfolkhogskola.se.  

Närvarande  

§1 Mötets öppnande 

§2 Föregående 

protokoll 

§3 Post 

§4 Ekonomi 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/
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Den 22 augusti hölls ett båtfixmöte. Det var stor uppslutning och 

mycket blev gjort. Bland annat tömdes båtboden och golvet sopades. 

Många flytvästar som inte används eller behövdes slängdes. 

Förrutom att det saknas några flytvästar för 70+ kg så finns det 

lånevästar i de flesta viktklasser. 

482:an verkar inte läcka in mer vatten. 

Det kan samlas vatten i mellanskrovet på optimisterna som vid 

behov bör tömmas. 

Jonas R skickar ut inbjudan till Båtupptagningen den 15 oktober.   

Småfåglarna har seglat två gånger samt haft möte vid Oskarsborg 

med namnlekar och lägerbål. 

Stormfåglarna har seglat en gång och paddlat en gång. 

Sjöfåglarna har seglat. Avdelningen har väldigt få tjejer. 

Råseglarna har seglat fyra gånger. 

Sjöbusarna har seglat. 

Havsgudarna har seglat tre gånger med ca 30 scouter. 

Flytvästgul har seglat tre gånger. 

Kåren har haft Upptakt.  

Hela kölistan har nu betats av under intagningen. 

 

Kårstämman är nästa vecka den 26 september kl 19 på Oskarsborg. 

Styrelsen ses vid 18:30 för att förbereda. 

Valberedningen är inte helt klar med att hitta personer till alla poster. 

 

Hjärnmarschen hålls den 7-8 oktober. Detta är ett event som 

distriktet tagit fram och som ska vara ett återkommande event för att 

marknadsföra scouterna samt att samla in pengar till något gott 

ändamål. I år kommer de insamlade pengarna att gå till Hjärnfonden.  

 

Därför kommer vår kår den 8 oktober mellan kl 12-15 arrangera en 

3-kamp med fikaförsäljning samt backklättning och tipspromenad. 

Allt för att samla in pengar till Hjärnfonden.  

Vi kommer att hålla till på ängen nedanför scoutstugan ut mot 

Enebybergsvägen. En lykta ska även transporteras från Roslags 

Näsby till Viggbyholm.  

 

 

 

 

§5 Båtar 

§6 Avdelningar, 
kåren och 

distriktet 

 

§7 Övriga frågor 
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Planeringen ser ut enligt följande: 

 

- Flytväst gul ansvarar för transport av lyktan. 

 

- Råseglarna ansvarar för en kontroll där man kastar 

Hansalina. 

 
- Sjöbusarna ansvarar för en kontroll där något pussel eller 

chiffer ska lösas. 

 
- Småfåglarna ansvarar för en kontroll där en ring på ett snöre 

ska föras från start till mål så snabbt som möjligt.  

 
- Stormåglarna ansvarar för försäljning av fika. 

 
- Havsgudarna är ansvariga för backklättring.   

 
- Sjöfåglarna ansvarar för att ordna en tipspromenad.  

 
- Åsa kommer att sitta i sekreteriatet och sälja startkort. Det 

ska vara möjligt att betala med swish och kontanter. 

 
- Patrik fixar startkort och skriver in inbjudan som ska skickas 

ut till scouterna.  

 
Alla scouter som deltar ska få ett märke till scoutskjortan. 

 

Beslut togs om att Claes Thurell samt Jakob Åhgren Thörnblad får 

vara ansvariga för segling i hemmaviken. 

 

Ruckelpatrullen har inte haft något möte sedan förra styrelsmötet. 

 

Det finns många nycklar från ledare som slutat som behöver samlas 

in. Dana gick igenom listan på alla nycklar som ska tillbaka. 

 

Dana vill sätta på en bricka med avdelninges namn på båtnycklarna 

som avdelningarna har. 

 

 

Kårstämma hålls den 26 september kl 19 på Oskarsborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8 Hus/Materiel 

§9 Kommande möten 



EC åååå-09-25 

 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 

§10 Mötets avslutande 


